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Medlemsinformation från FUNQ styrelse 
 
Medlemsutveckling 
Vi kan glädjande konstatera att många nya medlemmar har tillkommit sedan årsskiftet vilket 
gör att vi redan är flera medlemmar 2018 än 2017. VÄLKOMNA! 
Vi kan också konstatera att några som var medlemmar 2017 har av olika anledningar valt att 
inte vara medlemmar i FUNQ. Bl.a. har några flyttat till annan del i världen. 
Någon som var medlem 2017 och känner på sig att medlemsavgift ännu inte betalats för 2018 
så är ni välkomna att betala 100 kr/pers eller 500 kr/firma, förening. Bg 614-9116. Swish 
1234673612. Varje slant behövs för att täcka utgifterna för att bl.a. hålla igång en bra hemsida 
med evenemangskalender. TACK! 
Är du osäker på om du betalat så sänd en mail till funq@navekvarn.se. 
 

Årsmötet 
Årsmötet genomfördes lördagen den 10 mars under positiva former i Brukslokalen. 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar där 2017 års styrelse fick ansvarsfrihet av årsmötet. 
2018 års styrelse består av Lars Waern, ordf., Stig Jonsson, kassör, Sandra Svensson, sekr., 
samt ledamöter Ulf Myrman (NGIF), Stig Isaksson (NQVF), Ingemar Lindh (Brukslokalen), Hans 
Sohlström (Folkets Park), Inga Britt Söderström (NQBK), Peter Svedlund och Tony Carlsson. 
Ersättare är Ulrika Harnestam och Veerle Larsson. 
Efter årsmötet genomfördes ett allmänt möte och då informerade Rickard Gustafsson, 
Sportfiskarna, om ett projekt i Näveån som kan ge tillskott på lax i Bråviken. Bra och viktig 
information. I övrigt informerades om affären, bostadsbyggande, broreparationer och 
mineralletning. 
Protokoll mm finns på FUNQ hemsida = Nävekvarns informationssida www.navekvarn.se. 
 

Vägutveckling på Tunabergshalvön 
Efter det att vi 2016 hade ett möte med tjänstemän på Trafikverket som ansvarar för hela 
Sörmlands utveckling av vägnätet beslutade vi att sända in förslag till Nyköpings kommun 
våren 2017. För att det ska bli förbättring av vägnätet så måste underlag lämnas från 
kommunerna till Regionförbundet Sörmland som sammanställer en Länstransportplan som 
sedan ligger till grund för statens tilldelning av ekonomiska medel till Trafikverket. Tyvärr 
uppfattar inte Nyköpings Kommun behovet av fungerande vägnät på Tunabergshalvön på 
samma sätt som vi gör. Några förbättringar fanns inte med i det underlag som lämnades in av 
Nyköpings Kommun hösten 2017! Det enda som finns med är en förbättring av vägen mellan 
Nävekvarn och Kvarsebo 2024 – 2029! 
Skrivelser om detta finns på FUNQ hemsida. 
 

Bostadsbyggande på Tunabergshalvön 
Som vi informerat om tidigare så finns det idag planer, med olika tidsaspekter, på 
bostadsbyggnation på följande platser Pryssgården, marken öster om Gula kvarn, marken 
bakom Tunabergsgården, centralt i Buskhyttan samt vid sågen i Buskhyttan. Det projekt som 
kommit längst är ca 100 lägenheter vid sågen i Buskhyttan! FUNQ styrelse följer utvecklingen 
inom dessa ”projekt” och strävar efter en positiv utveckling! 
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Hamnfesten 2018 
Mot bakgrund av att det, helt förståeligt, är mycket svårt/omöjligt att få fram, 20- 30, ideellt 
arbetande funktionärer för hamnfesten under semestermånaden juli försöker vi även i år att i 
samarbete med företag/föreningar och enskilda att genomföra hamnfest 2018 den 19 maj, 
Pingstafton. Då genomförs också 80-årsjubileum av Pingstregattan i NQBK regi. Hans 
Sohlström är sammanhållande för hamnfesten. Mer info kommer på FUNQ hemsida. 
 

Turistguide 2018 
Turistguide 2016, liksom Turistguide 2015, genomfördes och planerades i huvudsak av ideella 
krafter inom FUNQ. Avsikten ekonomiskt är att det ska vara ett nollsummespel mellan 
inkomster för annonser och utgifter för tryckning mm. 2016 blev det ett litet negativt resultat 
som FUNQ står för. Ideella krafter att utföra detta planeringsarbete för 2017 saknades. Vid 
styrelsemöte samt vid besöksnäringsmöte i november 2016 och i februari 2017 konstaterades 
detta faktum varför FUNQ beslutat att inte ge ut Turistguide 2017. Annonsörer hänvisades 
2017 till ”Utflyktsvägen” som trycker upp sina broschyrer i ca 50 000 ex. FUNQ planerar att ge 
ut en turistguide 2018. Udo Ulrich är sammanhållande för Nävekvarnsguide 2018 som 
planeras att tryckas i 5 000 ex och distribueras i månadsskiftet april – maj.  
 

Camping i Nävekvarns hamn 
2017 byggdes nya servicebyggnaden på campingen. Campingen, som kommer att drivas av 
samma entreprenör 2018 som förra året, kommer att öppna månadsskiftet april/maj. Bra 
tycker vi i FUNQ! 
 

Café i Nävekvarns hamn 
Caféet i hamnen, i samma regi som förra året, beräknas att öppna med lite utökade antal 
platser, och moderniserat, i samband med påsk för att sedan öka öppethållningen successivt 
under våren – sommaren. 
 

Hamnområdet 
Under sommaren kommer hela hamnområdet att omfattas av s.k. gångfartsområde. Alla 
samsas om platsen under gemytliga former! 
 

Evenemang 
Ett stort antal aktiviteter och evenemang planerades vid det besöksnäringsmöte som FUNQ 
arrangerade den 1 febr för besöksnäringsutövare på Tunabergshalvön. 
Evenemangen presenteras på evenemangskalendern på FUNQ hemsida och i viss mån även på 
Nyköpingsguiden. 
 
Med förhoppning om en härlig och positiv vår med Hamnfest 19 maj (Pingstafton)! 
För FUNQ styrelse 
Hälsar 
Lars Waern 
Ordf. FUNQ 


